Szövegértés – szövegalkotás a szakiskolában (9-10. évfolyam)
Fenyő D. György szemináriumi foglalkozásának a vázlata
2007. március 24.

I. Fejezetek:

9.osztály
1. Itt vagyok! (Dobszay Ambrus)
2. Készítsünk újságot! (Hajas Zsuzsa)
3. Beilleszkedés és kívülmaradás (Bánki István)
4. A meggyőzés művészete (Hajas Zsuzsa)
5. Képzelt világban (Dobszay Ambrus)
6. A beavatás (Bánki István)
7. Sikerek és kudarcok (Bánki István)
8. A humor (Bánki István)

10. évfolyam 
1. Itthon vagyok: Az egyén a hagyományban (Hajas Zsuzsa)
2. Nemzeti örökségünk / A magyar irodalmi hagyomány I.: Magyar próza (Dobszay Ambrus)
3. Nemzeti örökségünk / A magyar irodalmi hagyomány II. (Magyar líra) (Dobszay Ambrus)
4. Korok, korstílusok (Hajas Zsuzsa)
5. Az ember titkai – Egy kötelező olvasmány (Békés Anna)
6. A szerelem élménye (Békés Anna)
7. Mai magyar irodalom – mai Magyarország (Fenyő D. György)
8. Szövegek, amelyek között el kell igazodnunk (Hajas Zsuzsa)

II. Egy fejezet felépítése: 
7. Mai magyar irodalom – mai Magyarország (10 óra)

A fejezet fókuszai:
Tematikus fókusz: A közelmúlt és a jelen társadalmi és szellemi jelenségei, a mai magyar demokrácia, a posztmodern
	Poétika fókusz: A jelenkor irodalmi nyelve, a nyelvi rétegek összecsúszása, fikciós és nem-fikciós szövegek egymás mellett élése
	Szövegértési fókusz: A szövegben kifejezett értékek és magatartások összefüggésének felismerése és reflektálása
	Szövegalkotási fókusz: kreatív szövegalkotási feladatok, elbeszélő és vitatkozó szövegek alkotása
A fejezet moduljai:
1. modul: A posztmodern világ – posztmodern irodalmi nyelv (2 óra)
2. modul: A mai magyar társadalom és demokrácia, a nyitott társadalom (3 óra)
3. modul: A társadalom szegényei, mai magyar társadalmi feszültségek (3 óra)
4. modul: Az egyéniség korunkban (2 óra) 
Szépirodalmi szövegek: 
Parti Nagy Lajos: Fröcskös
Tar Sándor: Üzleti ajánlat
Petri György: Mosoly stb. 
Nem fikciós szövegek: 
A Magyar Köztársaság alkotmányából
Az emberi jogok nyilatkozatából
Cigány emberek önvallomásai stb. 
Jelenismereti témák: 
A mai világ jelenségei
Magyarország társadalmi problémái stb. 

III. Egy feladatsor: 
10. évfolyam, 7. fejezet: Mai magyar irodalom – mai Magyarország 

Ráhangolódás
1. feladat: Nézzünk körül! 
Nézzetek körül a környezetetekben, 
	az utcán, 

az Interneten, 
az iskolában, 
a munkahelyeken, 
a bevásárolóhelyeken, 
a szórakozóhelyeken, stb: 
milyen új, nagyon új, egészen új jelenségekkel találkoztok? 

Tudtok-e olyan 
	technikai tárgyakat, 

szokásokat, 
szórakozási formákat, 
nyelvi jelenségeket, 
műfajokat stb. 
sorolni, amelyek 15, 10 vagy 5 éve még nem léteztek? A feladat megoldásához hívjátok segítségül szüleiteket, vagy más idősebb embereket! 
Egyéni munka

Jelentésteremtés
2. feladat: Posztmodern jelenségek
Tudjátok-e, mi az, milyen az? 
	Ismeritek-e, használtátok-e már a Wikipédiát? Mi az, milyen az? 

Láttátok-e már Budapesten a Millenáris parkot / A jövő házát? Mi az, milyen az?
Láttátok-e már Budapesten az ING Bank épületét a Dózsa György úton? Mi az, milyen az?
Mi az újdonság az mp3-ban? Mitől más az, mint a CD? Mi az, milyen az?
Mit jelent a világzene? Mitől más az, mint a népzene? Mi az, milyen az?
Mi az a blog? Ki írhat blogot, ki olvashatja el az ember blogját? Mi az, milyen az?
Hallottátok-e már a kifejezést: globalizáció? Mi az, mit jelent, milyen az? 
Csoportmunka 

Reflektálás
Utolsó feladat: Ma és a jövőben
	Ment-e a könyvek által a világ elébb? 

Ment-e a világ elébb? Jobb-e az élet, mint ötven, száz vagy kétszáz évvel ezelőtt volt? 
Mit kívánnál a világnak / Magyarországnak a jövőben?
Mit üzennél a jövőnek? 
Kreatív munka (otthoni, egyes, páros, csoportos)

